
J>D& er alkinimigt og margrcjnt, aö í hvcrjum f>elm staft, scm áfcjngir drjfekip tiðkast

i

á annað borð, vcrða margir að ofdrjkbjiimönnum, og skcrða með því cbk! að eins eignir sínar

og idjuscmi, bcldur spilla þeir licilsu líkamans og jafiivel viti sínu og góðum siðum og þarmeð

virðíngu þeirri, sem þeir aiiiiarsbostar mundii ávinna sjálfum scr og þjóð sinni, Af þessum

rökum cru nú stofnuð mörg bófsemdarfclög uni víða vcrðld, einkum bjá þcim þjóðum, sem bczt

cru raenntaðar, og liafa þau boríð, og bcra hvcrsdagslega, blessunarríkan ávöxt fjrir lönd og lýði.

Nú þó að slíks þurtl að sönnii alstaðar við, þá miin vera óbætt að fulljrða^ að bverg! bcri jafii-

/

brýna nanðsjn til þcssa og á Islandi: því bæðt er landið svo fátœkt, að það má ckki ausa út

til ónýtis mllli 00,000 og 120,000 rdd. á árl bverju, sem (mcð leigum) ekkí er lcingl að

draga sig saman i stórmikið fe, og þó cr liitt þjóðinni enn meira niðurdrep, að dcjða og óiiýta með

þcssu eitri og óljQani svo mikinn andlegan og líkamlegan krapt margra góðra manna, þarsein

afdrei befur verið jafnmikil nauðsjn og nú, að vcrja öllu því góðn, scin í voru valdi stcndur,

til lieilla og framfara fósturjörðu vorri og sjálfum oss. ^essvcgna urðum vcr stórlega glaðir við,

/

þegar sú fregn barst oss til cjrna, að bófsenidarfélög væru þcgar stofnuð á Islandi, og þótti oss

skylt, að láta ckki vorn blut cptir liggja, og gcrðum fclagskap mcð oss, og rltuðum lagagreinir

/

þær, sem ver nú scndiim til Islands mcð þeirri bœn, að scm ílestir verði til að íbuga þetta mál,

Biðjum vér þá að rita nöfn sín á bið lausa blað, sem fjlgir bréQ þcssu,

og senda það síðan einlivcrjum af oss, bclzt mcð póstskipi í vctur, þarcð vér bölúm í bjggju,

að auglýsa á prenti að vori komanda uöfn félagsmanna með öðru því, sem félagið sncrtir.



1* grein.

Feiag voi-f hcitir íslendsKt bófisemdarfcla^

». gr.
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]þaö (leilir lög'iim vornnij livort ver erum a Islantli staddir eða erlendis.

t •

1- A Islandi má einjyinn felagsmaður lícrgja neinii, sem áfeingt cr, án læimis

ráfti, nema J)ví vi'ni, sem l;lerl;ar slailti deila mönniim í íillarisgaiingu.

2. En erlcndis cr þaraftauls leylilegt^ aft drcld;a Jiaft öl, sem gjört er í J)ví
f

landi, J)ar sem maftur er J>á/svo og meðal-glas af rínarvíni efta fraldmeslm

rauðavini í sölarliríng.

3. gf*

Scrhver felagsmaftiir slsal æ gera slífct, sem lioniim er lagiðj til aft leiða sem

ílcsfa vora landa til Jiessa felagshapar.

4. gr.

Einginn af oss má faafa á boðstólum nofafaurn áfeingan dryfafa, neina honiim J)yld

sem manns líf muni vift liggja.
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IVörn, stett^ hcimili og hirlfijusókn ^eirra^ sem gángpa í islendskt hófsemdarfelag^

stofnað í Kanpmannahöfn sumarið 18í3.
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